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Werkwijze voor beoordeling van de subsidieaanvragen voor experimenten 

(subsidieronde TmmT 2021-2024) door de onafhankelijke onderzoekscommissie 

van het Expertisepunt Basisvaardigheden - Movisie 

 

Versie dec 2020 

 

Achtergrond  

 

Er zijn twee soorten experimenten waarvoor subsidie aangevraagd kan worden. Het gaat 

om experimenten die met innovatieve activiteiten in de praktijk worden ontwikkeld en in 

de praktijk worden uitgeprobeerd, gericht op: 

a. het beter kunnen bereiken van in Nederland woonachtige laaggeletterde 

personen zodat zij kunnen worden toegeleid naar cursussen gericht op 

taalvaardigheden, rekenvaardigheden of digitale vaardigheden; of 

b. het verbeteren van de kwaliteit van de cursussen gericht op 

taalvaardigheden, rekenvaardigheden of digitale vaardigheden voor in 

Nederland woonachtige laaggeletterde personen.  

 

Een subsidieaanvraag bedraagt per experiment minimaal € 25.000,- en maximaal 

€125.000,–. Daarnaast bedraagt een subsidie ten hoogste 80 procent van de 

subsidiabele kosten. De aanvrager bekostigt de andere 20 procent door middel van de 

eigen bijdrage of bijdragen van derden. Voor de totale subsidieverstrekking is in 2021 en 

2022 jaarlijks een bedrag beschikbaar van ten hoogste €625.000,-. Bij overschrijding 

van het subsidieplafond met drie keer of meer, wordt door middel van loting van de 

aanvragen die in de aanvraagperiode zijn ontvangen, bepaald welke subsidieaanvragen 

worden beoordeeld.  

 

De Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I) toetst de (ingelote) aanvragen 

eerst op volledigheid alvorens deze aan de onderzoekscommissie van het Expertisepunt 

Basisvaardigheden voor te leggen voor een beoordeling van de kwaliteit. Een van de 

taken van de onderzoekscommissie is het beoordelen van de experimenten. De 

onderzoekscommissie geeft haar beoordeling als advies aan de minister van OCW. De 

minister van OCW neemt het uiteindelijke besluit op de subsidieaanvraag. De beoordeling 

heeft betrekking op alle door DUS-I voorgelegde aanvragen en geschiedt aan de hand 

van de volgende criteria: 

a. relevantie van het project;  

b. kwaliteit van het activiteitenplan; 

c. uitvoerbaarheid en haalbaarheid; 

d. draagvlak; en 

e. begroting. 

 

Aanvragen dienen voor elk van de criteria minimaal als voldoende te zijn beoordeeld om 

in aanmerking te komen voor verstrekking van de subsidie. Elk criterium telt voor 20% 

van het geheel. 

De activiteiten worden afgerond binnen 18 maanden na het moment van 

subsidieverstrekking. Deze subsidieregeling treedt in werking met ingang van 1 januari 

2021. 

Deze regeling vervalt met ingang van 1 januari 2025 met dien verstande dat deze van 

toepassing blijft op besluiten die voor de vervaldatum zijn genomen. 

 

Leden onderzoekscommissie (beoordelingscommissie) 
 

De leden van de onderzoekscommissie zijn: 

Marieke Buisman, UvA 
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Arjan Beune,  St. ABC 

Marian Janssen-de Goede, Zet een punt. 

Sylvia de Groot Heupner, Het begint met taal 

David Kranenburg, Actief Ouderschap. 

We zijn in gesprek met een onderzoeker om deel te nemen aan deze commissie. 

Voorzitter: Krista van Mourik van Movisie 

Secretaris: Jurriaan Omlo van Movisie 

 
 

 

De onderzoekscommissie wordt gevormd door de leden van de onderzoekscommissie van 

het Expertisepunt Basisvaardigheden (EB), georganiseerd door Movisie. Movisie zal zelf 

geen aanvragen indienen om haar onafhankelijke rol te behouden. De 

onderzoekscommissie bestaat uit 8 leden: 2 uit de wetenschap, 2 professionals (sociaal 

domein en onderwijs), 2 die het perspectief van ervaringskennis (NT1 en NT2) 

inbrengen, de voorzitter en secretaris. De leden van de onderzoekscommissie van het EB 

worden op persoonlijke titel gevraagd en hebben geen ander belang dan de toetsing van 

de criteria zo goed mogelijk uit te voeren. Indien een commissielid (of de organisatie 

waarvoor dit commissielid werkzaam is) een aanvraag heeft ingediend die ter oordeel 

wordt voorgelegd aan de onderzoekscommissie, zal dit commissielid geen rol spelen bij 

de beoordeling van dit voorstel. Indien de onderzoekscommissie een oordeel moet 

vormen over een aanvraag die is ingediend door de organisatie waaraan een 

commissielid verbonden is, dan zal het commissielid geen rol spelen in de beoordeling 

van de aanvraag en tijdelijk de commissiebijeenkomst verlaten. De voorzitter of een 

ander lid zal worden geschorst indien gebleken is dat de onafhankelijkheid van de 

voorzitter of het lid niet gewaarborgd is. 

Movisie  zal (vanuit het Expertisepunt Basisvaardigheden) fungeren als voorzitter en 

secretaris van de onderzoekscommissie. De voorzitter bewaakt het beoordelingsproces 

als geheel. De aanvragen worden door twee commissieleden beoordeeld en in de plenaire 

beoordelingsvergadering besproken.  

Alle criteria worden gelijkwaardig gewogen en tellen ieder voor 20% mee. Aanvragen die 

op één of meer criteria een onvoldoende scoren, worden afgewezen. Aanvragen die op 

alle criteria een voldoende scoren, worden opgenomen in een rangschikking. In de 

rangschikking staan de aanvragen met de hoogste score bovenaan en die met de laagste 

score onderaan. Er is in de rangschikking geen onderscheid meer tussen beide groepen 

experimenten (bereik en kwaliteit). 

Indien de onderzoekscommissie niet tot overeenstemming kan komen over de scoring en 

rangschikking, zal de voorzitter eerst kijken naar waar het meeste draagvlak is onder de 

leden van de onderzoekscommissie. Mocht men niet uit de beoordeling komen dan zullen 

er individuele gesprekken plaatsvinden en vervolgens hakt de voorzitter de knoop door. 

Deze beslist uiteindelijk.  

Bij de beoordelingsvergadering van de onderzoekscommissie zal DUS-I als toehoorder 

aanwezig zijn in de persoon van M.M. Elzinga-Cornelisz en Yunna Zhang.  

Rol beoordelingscommissie 

De rol van de beoordelingscommissie is het toetsen van de aanvragen aan de hand van 

vooropgestelde beoordelingscriteria (zie voor de criteria www.dus-i.nl/subsidies en zie 

voor het gehele beoordelingskader bijlage 1 bij de Subsidieregeling Tel mee met Taal: 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-65777.html) en de minister van OCW 

te adviseren over het al dan niet toekennen van subsidie aan de aanvragers.  

Het advies van de onderzoekscommissie bestaat uit: 

1. Een rangschikking (cijfer) van de aanvragen, die kan worden bepaald op basis van 

de score die elke aanvraag behaalt op de beoordelingscriteria. 

about:blank
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2. Een inhoudelijk advies, waarom de aanvraag al dan niet voldoet aan de 

beoordelingscriteria en een onderbouwing geven hiervoor per criteria. De leden 

van de onderzoekscommissie ontvangen hiervoor een format. 

  

 

 

 

Voorstel werkwijze voor het beoordelen van de aanvragen door de 

onderzoekscommissie 

 

Wat Wanneer 

Aanvraag periode 1 januari tot en met 

laatste dag in februari 

2021 

En Indien nodig een loting. DUS-I voert een 

volledigheidtoets uit bij de ingelote aanvragen en stuurt 

de volledige aanvragen door naar de 

onderzoekcommissie. 

  

15 maart 2021 gereed 

Voorzitter onderzoekscommissie (Movisie) stuurt de 

aanvragen, die de loting en volledigheidstoets hebben 

doorstaan, naar de leden van de onderzoekscommissie. 

Inclusief criteria en beoordelingsformat. 

Elke aanvraag wordt door 2 commissieleden beoordeeld. 

17 maart 2021 

Leden van de onderzoekscommissie vullen het 

schriftelijke beoordelingsformat in (beargumenteerd met 

maximaal 1 alinea per criterium met duidelijk herleidbare 

plus- en minpunten uit de aanvraag) en sturen deze naar 

de voorzitter van de onderzoekscommissie retour. 

17 maart tot 30 maart 

Voorzitter en secretaris van de onderzoekscommissie 

stellen een eerste overzicht op van de beoordelingen. 

1ste week april 2021 

Beoordelingsvergadering van de onderzoekscommissie 

o.l.v. de voorzitter. Indien leden van gedachten 

veranderen over hun oordeel n.a.v de discussie wordt 

deze aangepast. In deze vergadering zijn de leden, 

voorzitter, secretaris en de twee DUS-I toehoorders 

aanwezig.  

1ste week april 

Voorzitter en secretaris van de onderzoekscommissie 

verwerkt de rangschikking en advies en sturen dit ter 

goedkeuring naar de leden van de onderzoekscommissie 

2de week april 2021 

Bij goedkeuring gaat advies naar OCW 3de week in april 2021 

Bij geen goedkeuring hakt de voorzitter de knoop door en 

gaat advies alsnog naar OCW 

Uiterlijk 4de week april 

2021 

De minister beoordeelt of het advies kan worden 

overgenomen. DUS-I stelt de beschikkingsteksten of 

afwijzingsteksten op. En draagt zorg voor vervolg. 

Vanaf 1 mei 2021 

 

 

 

Verwachte tijdsinvestering 

De subsidieaanvragen voor de experimenten zijn uiterlijk 1 maart 2021 in bezit van DUS-

I. DUS-I doet een loting indien nodig. DUS-I controleert vervolgens of de aanvragen 

volledig zijn. Zo niet, dan heeft de aanvrager nog 5 werkdagen de mogelijkheid om 

aanvullingen aan te leveren.  

 



              

3 

 

De aanvragen die volledig zijn worden doorgestuurd naar de commissie en verdeeld over 

de 6 commissieleden. Alle aanvragen worden door 2 commissieleden beoordeeld. 

 

De tijdinvestering is als volgt: 

- Voorbereiden procedure, beoordelingsformat en doorsturen info: één dagdeel 

Movisie. 

- Voorbereiden beoordeling door de onderzoekscommissie leden: twee dagdelen 

leden van de onderzoekscommissie. 

- Voorbereiden beoordelingsvergadering, één dagdeel Movisie. 

- Beoordelingsvergadering: één dagdeel Movisie en één dagdeel leden van de 

onderzoekscommissie 

- Uitschrijven advies: twee dagdelen Movisie. 

- Eventuele afstemming bij niet akkoord met opgesteld advies: één dagdeel 

Movisie. 

 

 

 

Geheimhoudingsplicht 

De leden van de commissie en Movisie zijn gebonden aan een geheimhoudingsplicht ten 

aanzien van aanvragen. Het gaat hierbij om gegevens met een vertrouwelijk karakter die 

de commissie ter beschikking krijgt. Een en ander is opgenomen in artikel 2:5 van de 

Algemene wet bestuursrecht. (Wel kunnen na afloop van de subsidiabele activiteiten de 

geleerde lessen en succesvolle voorbeelden worden gepubliceerd, zie artikel 33 van de 

regeling.) 

 

Een lid van de commissie neemt niet deel aan de voorbereiding en vaststelling van een 

advies, indien hij of zij een persoonlijke betrokkenheid of financieel belang heeft bij een 

aanvrager of een aanvraag. Indien alle aanvragen zijn binnengekomen doet Movisie een 

uitvraag bij de commissieleden ten aanzien van deze betrokkenheid of belang bij de 

aanvragen. Ook wordt van de leden een proactieve opstelling verwacht, aangaande het 

melden van de betrokkenheid. Als een commissielid niet kan deelnemen om deze reden, 

zal er een vervanger geregeld worden door Movisie.  


